
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

XXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 27 grudnia 2007 r. 

 
 

1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy - komunikaty organizacyjne - propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad.  

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Prezydenta Miasta 
Łodzi w okresie między sesjami.  

5. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

6. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej).  

7. Przedstawienie protokółu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu na dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi – druk BRM nr 188/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 14.12.2007 r.). 

8. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XXI/423/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
14 listopada 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
kontroli zasadności i prawidłowości przeprowadzenia przez Zarząd Dróg i Transportu 
w Łodzi przetargu na „Pełnienie funkcji inspektora z ramienia Zarządu Dróg dla projektu 
„Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice, Zadanie 1 Etap I – Łódź 
(Chocianowice – Helenówek)”. 

9. Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi za 
okres 8 stycznia 2007 r. – 10 grudnia 2007 r. – druk BRM nr 187/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.12.2007 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – 
druk BRM nr 186/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.12.2007 r.). 

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą „Miasto 
Dialogu” w Łodzi i nadania jej statutu – druk Nr 321/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 28.11.2007 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk Nr 337/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
14.12.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych             
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - druk 
Nr 338/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.12.2007 r.) 

14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk Nr 339/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 14.12.2007 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - druk  
Nr 340/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.12.2007 r.) 

16. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Regionu 
Łódzkiego - druk Nr 335/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.12.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2008  - druk Nr 324/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 6.12.2007 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
między Miastem Łódź a Gminą Andrespol - druk Nr 334/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 14.12.2007 r. 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb dla miasta Łodzi 
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2008 - druk Nr 330/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.12.2007 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk Nr 336/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
14.12.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie II Szpitala 
Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi - druk Nr 325/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 3.12.2007 r.).  

22. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 125 - 
druk Nr 328/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.12.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3                       
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       
i o wolontariacie, na rok 2008” - druk Nr 326/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 6.12.2007 r.). 

24. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi  oraz 
projektu uchwały w sprawie odwołania p. Czesława Telatyckiego z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 185/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.12.2007 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 189/2007. 

26. Zapytania i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji. 
 


